ZŠ Horní vyhrála zvláštní cenu Děti se zapojily do výtvarné soutěže Zdraví
a Já
21. října Brno – Brněnská ZŠ Horní získala zvláštní cenu v soutěži Zdraví a Já. Škola patří mezi šest základních
škol, které byly oceněny v tvůrčí soutěži Zdraví a Já 2010, kterou vyhlásila Vojenská zdravotní pojišťovna České
republiky. Brněnští školáci zaslali do soutěže kolektivní práci Encyklopedie bacilů a virů, která porotu soutěže
zaujala natolik, že jim udělili zvláštní cenu - notebook. Celkem se do soutěže Zdraví a Já přihlásilo 6 813 dětí
z 343 základních škol a víceletých gymnázií.
Vyhlašovatelem soutěže Zdraví a Já byla VoZP ČR. „Idea tvůrčí soutěže pro děti na téma Zdraví nepřišla jen tak
náhodou. Už delší dobu jsem o takovém projektu přemýšlel. Děti jsou hravé, soutěživé a kreativní. A oslovit je
přes školy a zároveň do toho školy zapojit se mi zdálo dobré. A ukázalo se, že hravé soutěživé a kreativní jsou i
učitelé a ředitelé základních škol a víceletých gymnázií“, říká Karel Štein, generální ředitel VoZP ČR. „Celý svůj
život se jako lékař zabývám tématem zdraví, ale zcela nepochybně bych své poznatky nedokázal ztvárnit
takovým způsobem, jakým se to povedlo dětem v naší soutěži. Byly to leckdy výjimečné výtvory.“
V soutěži jednotlivců se vítězem v kategorii žáci 1. stupně se stala Kristýna Blažková, vítězem v soutěži žáků 2.
stupně se stal Václav Kraut. Děti si přijely pro ocenění do pražské Galerie minerálů v Londýnské ulici, která ve
dvou patrech mapuje kamennou historii Země. Ceny pro vítěze jim předala spisovatelka a novinářka Barbara
Nesvadbová. „VoZP mě oslovila v dubnu, abych předsedala porotě soutěže. Musím se přiznat, že jsem si
zpočátku vůbec nebyla jistá, jak to dopadne. Jestli se nám podaří v dnešní době vyburcovat děti ke kreativitě.
Ale děti mám ráda a právě jsem pracovala na své první pohádkové knize, tak jsem si řekla: jdu do toho! A
dopadlo to super! Nad některými texty jsem téměř brečela, to si člověk neumí představit, co dětí je vážně
nemocných nebo se alespoň s vážnou nemocí setkají u svých blízkých. O to víc jsem ráda, že jsem do toho šla a
nakonec jsme vyhlášení propojili s křtem mé knihy a všechny děti jsou zároveň kmotry mé knihy společně
s hlavní kmotrou Jitkou Čvančarovou“, vzpomíná Bára Nesvadbová.
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky patří mezi pětici největších pojišťoven v republice.
Prostřednictvím preventivních programů se snaží oslovit všechny věkové skupiny pojištěnců. „Máme mezi
svými pojištěnci vojáky, prezidenta, úspěšné sportovce. Snažíme se programy nabízet všem, ale především se
zaměřujeme na skupiny lidí s náročným povoláním,“ uvedl Štein.

Ocenění účastníci soutěže Zdraví a Já:
Cena v kategorii 1.stupeň
1. místo Kristina Blažková
2. místo Sabina Šťastná
3. místo Natálie Heroldová

Cena v kategorii 2. stupeň
1. místo Václav Kraut
2. místo Veronika Opatrná
3. místo Lenka Hermanová

Zvláštní cena:
DD Dlažkovice
ZŠ Horní 16, Brno

Speciální cena VoZP ČR pojištěncům:
1) Daniel Šerák
2) Pavlína Akrmanová
3) Daniela Akrmanová
4) Matěj Bušek
5) Sabina Nezvalová
6) Dominika Koutníková

Cena za nejvíce poslaných výtvorů:
1. ZŠ Dr. Horáka z Prostějova, 683 výtvorů
2. ZŠ V domcích, 500 prací
3. ZŠ Heřmanův Městec. 335 prací
4. ZŠ Chýnov, 308 prací
5. ZŠ Žerotínova, 179

Více na www.zdraviaja.cz nebo na www.vozp.cz
Kontaktní osoba:
Stanislava Jelenová, tisková mluvčí VoZP ČR
Kontakt: sjelenova@vozp.cz

